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R A P O R T

privind accesul cetatenilor la informatiile de interes public
pe anul 2013
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaŃiile
de interes public, Consiliul Local al comunei Dochia a adoptat Hotararea nr.2/2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia, unde la anexa 6 s-a aprobat Procedura
gestionării şi comunicării informaŃiilor de interes public.
Conform Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaŃiile de interes public şi
Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia, compartimentul RelaŃii cu cetăŃenii şi Registartură are obligatia de
a intocmi anual, in cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informatiile de
interes public conform prevederilor L.544/2001, pentru anul anterior.
Situatia statistica pe anul 2013, se prezinta astfel:
- s-au inregistrat circa 4 solicitari zilnice – informatii furnizate sub forma verbala,
care privesc activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia, cu precadere referitoare la urmatoarele
domenii de interes public:
- hotarari ale Consiliului Local al comunei Dochia;
- dispozitii cu caracter normativ emise de Primar;
- informatii despre componenta Consiliului Local al comunei Dochia si a comisilor de
specialitate;
- diferite informatii privind starea economica si sociala a comunei Dochia; strategii,
programe privind dezvoltarea social-economica a comunei Dochia;
- informatii privind activitatea consilierilor locali si a viceprimarului – extrase din
rapoartele anuale de activitate;
- informatii privind organizarea si desfasurarea diferitelor licitatii publice (inchirieri,
concesionari);
- informatii privind procesele verbale de constatare a contraventiilor;

- documentarea asupra unor planuri urbanistice, a regulamentului de urbanism, planuri
de situatie, etc.;
- informatii privind emiterea unor certificate de urbanism, autorizatii de construire,
certificate notare in CF,; autorizatii de functionare si vize anuale;
- informatii privind bugetul local;
- date privind reglementarea activitatii de Stare Civila;
- date privind actele necesare in vederea instituirii de: tutela, curatela, asistenta
persoane varstnice si bolnavi; acordare indemnizatii de nastere, venitul minim
garantat, alocaŃii familiale complementare şi monoparentale;
- modalitati de contestare privind dreptul de acces la informatiile de interes public;
- informatii privind achizitionarea de bunuri,servicii;
- date privind relatiile de colaborare sau parteneriate cu autoritati din tara si
strainatate, infratirea cu alte comune;
- informatii despre agenda cultural-sportiva si legate de organizarea acestora in
colaborare cu alte institutii;
- relatii cu ONG-urile si IMM-urile, informatii despre programele de finantare
externa;
- structura organizatorica a primariei, statul de functii, atributiile servicilor, program
de functionare si de audiente;
- acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei;
- numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei; numerele de telefon,
fax, adresa e-mail si a paginii de internet.
Toate aceste informatii au fost furnizate verbal solicitantiilor, iar persoanele
care au solicitat informatii din alte domenii de activitate, au fost directionate catre
institutiile abilitate, potrivit legii.
De asemenea, au mai fost înregistrate 4 solicitări de informaŃii de interes public
(două pe suport de hârtie, două pe suport electronic, toate depuse de persoane fizice)
3 soluŃionate favorabil, iar una respinsă.

Plangeri in instanta formulate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 544/2001
nu s-au inregistrat pana in prezent.

Secretarul comunei Dochia,
Ovidiu Acristinei
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